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  .آزاد ل
 ٢٠١۴ می ١٢

  

  آداب اذيت نمودن زن در اسالم
۴    

 

  .ر مفھومی نداردگد و ديتيم اسالم روی ھم می غلکنن تنه را از آن حذف ئير پاگ اسالم روی نجاسات بنا شده اۀتمام فلسف

 صادق ھدايت



  : ببينيمنآاين ارتباط الزم است به اخکام الھی در قربه 

 سوره مايده

و بر آنھا شاھد  پيش از آن است کهی ئھاکتاب ۀکنند تصديق کهيم در حالی کردرا به حق بر تو نازل ) قرآن (= کتاب) اين(و «

 به کهن و از ھوی و ھوسھای آنان به جای آنچه از حق ک حکمه است در ميان آنھا کردپس به آنچه خدا نازل ونگاھبان است، 

 روشنی قرار داديم و ۀن و طريقئي از شما، آکدامما برای ھر ) انردگام الھی روی مکو از اح(ن کتو رسيده است، پيروی ن

در آنچه به شما داده است بيازمايد، را شما ) خدا می خواھد(لی  امت قرار می داد، وکشما را ي ۀاگر خدا می خواست ھم

يد به کردشما به سوی خداست، آنگاه از آنچه در آن اختالف می  ۀديگر پيشی گيريد، بازگشت ھمگيھا بر يکپس در ني

 » دھدشماخبر می

 

  :مايدهسورۀ 

 از طرف پروردگارتان که تورات و انجيل و آنچه را کهنيستيد، مگر اين) ن درستیئيآ(شما بر ھيچ ! کتابھل ای ا« : بگو«

فر بسياری از ک شی وکتحقيق آنچه بر تواز سوی پروردگارت نازل شده ، بر سره  و ب،»بر شما نازل شده است، بر پا داريد

 ».افران، غمگين مباشکگروه ) اين(آنھا می افزايد، پس بر 

سار را در تورات پنھان گيت نموده و آيت سنحکم ی نزد محمد آمده و تقاضاکهاين آيات به ارتباط دادخواھی دو يھودی 

 . آن صحبت نموده امۀاشته بودند نازل شده است و من قبال در بارد

سار نمودن شان و گن س، شالق زدن به زنھا، حق جلوه دادن و انسانی بودن ه ھای عربی برای بکاسالم و دنباله روان شيخ

 .دارند  قرآن و قانونمندی ھای اسالم ھدايت داده است چنين استدالل میکهی ئانواع اذيت ھا

 جنسی نامشرع است ، ھدف اسالم جلوگيری از ۀ و رابطءجلوگيری از ترويج فحشا سخت سنگسار حکمھدف اسالم از 

تا  به سنگسار می دھد حکماسالم ندگی فرزندان است ، انون خانواده است ، ھدف اسالم جلوگيری از تباه شدن زکفروپاشی 

 که جنسی نامشروع را به خود راه ندھد و از اين طريق از وقوع زنای محصنه ۀر رابطکھلی حتی فأھيچ مرد و زن مت

  .کندی بر خانواده ھا و جامعه دارد ، جلوگيری کعواقب وحشتنا

 می دھد در حضور مردم حکم ، کند می شود  در خفا مجازات نمی  و زنای او اثباتدھد  زنا انجام میکهرا در اسالم فردی 

 ھدف اسالم مجازات نيست ، ھدف اسالم تعليم و تربيت و که، چرا سنگسار و يا اعدام شود  ، در حضور مردم شالق بخورد

  .جلوگيری از زنا است

 عطوفت و مھربانی ۀ نشان حقيقت خشنی است اما درحکمار اگر چه به ظاھر ک سنگسار و مجازات اعدام برای زناحکم

 ، جلوگيری از فروپاشی ء اسالمی ، تعليم و تربيت ، جلوگيری از رواج فحشاۀانون خانواده ھا ، ثبات جامعک در حفظ اسالم

 .ش جنسی استکخانواده ھا ، نجات زنان و مردان و سرو سامان دادن به ميل سر

 ۀدرمورد خانواده و جامع عطوفت و مھربانی اسالم نآمق  سنگسار اگر چه ظاھری خشن و سخت دارد اما در عحکم

 است و بايد ک اثرات زنای محصنه بسيار وحشتناکهيد ، خواھيد دريافت کنمل أمی دقت و تک اگر ،اسالمی را می توان ديد

 با تحقيق ،دن را نداشته باشآن به کردر کس جرات فم ھيچ کهور باشد آ بازدارنده باشد و چنان وحشت کهی ارائه شود حکم

 پيشگيری از وقوع زنا است و اصلی ترين حکم سنگسار خواھيد دريافت ھدف اسالم از اين حکمن و آدر مورد زنا ، اثبات 

 اسالمی می ۀثيرات زنا را بر خانواده و جامعأ اسالم به خوبی تکهن است ، چرا آی بازدارندگی حکمو مھم ترين دليل چنين 

  



 .داند و درصدد پيشگيری است

 ۀ استفادءام خدا ، ترس از سوکاگر امروز از روی تعصب ، دلسوزی و ترحم ، مصلحت ، آماده نبودن شرايط اجرای اح

ن دور شده آ از اسالم و حقيقت کهيم ، بدانيد کنر ، تعليق يا حذف ييام الھی را تغکام خدا ، احکدشمنان و ترس از اجرای اح

 .ه ايمکرده را برای تحريف و نابودی اسالم فراھم  خود ، زمينرات به ظاھر منطقیکايم و با تف

 :است روايت شده  محمد بن علیاز

 شوند  می سنگسارخورند سپس  می صد تازيانهنخست) ب زنا شده باشندک مرتکه(مرد و زن ھمسردار  •

 .کرد  میحکم زنای محصنه به سنگسار ۀپسر ابی طالب دربار علی •

 . سنگسارمی شودکندمردھمسردار اگرزنا •

 :است روايت شده  جعفر صادق از

  الھی استگوچگسنگسار حّد بزرگ الھی، و تازيانه زدن حّد 

  اّما مرد و زن ھمسردار بايد سنگسار شوند،زنند  صد تازيانه میک يکدام، به ھر کنندر گاه مرد و زن آزاد زنا ھ

زنان اختياری از خود ندارند و اسير مردانند در : فت گ الوداع به پيروان خود ةام حجگمحمد در سال دھم ھجری در ھن •

 يدکنی ک آنھا نيۀبار

 دارند يعنی اين ی عرب و دنباله روان شان قسمت دوم ھمين جمله را ھميشه ياد آوری می ھاکمبلغين اسالمی  يعنی شيخ

 چون ،کنند ين شدن خود داری میگابه شايد ھم به خاطر شرمطخفتن قسمت اول اين گو از ) با زنان مھربان  باشيد (که

 ً اسير مرد و =  يعنی زن، در اسالم استاه زنگي جاۀکنند و ھمين جمله  مشخص ، زنان اسير مردان اندکهفت گ محمد واضحا

اذيت  ،سازد باشد به اسير و برده مشخص می  زنھا میکهر را گ و نيمی ديکاه نيمی از جامعه را  مالگ؟ و اين ديد !!برده 

 ً  که ستم بر زن است ۀوب شدن آنھا توسط شوھران و يا ھم اقارب شوھر شنيع ترين جنبک لت و نمودن زنھا مخصوصا

 دردگ يری مشاھده میگل چشم ک سنتی افغانستان به شۀامروز در جامع

ً که ء نساۀ سور٢٣ آيت ۀ ما و شما با مطالعۀھم  زنان از طريق که ر اينگ حرام دانسته م ازدواج با زنان شوھر دار را مطلقا

شی ران وحگ و اسير شدن منحيث غنيمت جھاد نصيب چپاولگ جنۀ و يا در نتيج مرد  تبديل شده باشدگخريد به مايمل

 خود میه ل ھدايت الھی را بک ش،ل مقدس آنکشينجا  پايه ھای برده داری به ا درکهيم کن  میکيده باشند درردگاسالميون 

باشد   اسالمی و مقدس می،ان شرعی گر ھر نوع تجاوز بر آن مصيبت زدگيرد و مطابق به ھدايت هللا عرب و محمد چپاولگ

 و شرف زنھای افغان و ھمچنان سين ھدايت شرعی از تجاوز بر نواميا از حيوان ھای اسالمی با استفاده ازکدامو ھيچ 

 .ه اندکردشی دولت اسالمی ايران در يغ نآخوند ھای  وح

 ، شالق زدن،نکردوب ک لت و ،ری ھای دنباله روان اسالمی در قبال اذيت نمودنگين ھمه صحبت پيرامون وحشی ابعد از

 دفتنی ھای پيرامون اذيت نمودن جنس زن دارگر چه گي هللا شان دبينيمبسار و باالخره اعدام زن گسن

خصوصی ترين موضوعات زنانه اش از  کهبه اندازه ای !! ی است خيلی حقير زن از ديد اسالم موجود : کهفت گبايد  

 :شود س میکمنع طرف هللا مرد صفت در آيات  قرآن

  

 حيض زنان

لوا النِّساَء فی الَمحيض و التَقربوھُّن حتّی يَطھُرَن فَاِذا تَطھَّرَن فَاتوھُّن ِمن حيث  َعِن الَمحيِض قُل ھَُو اََذًی فَاعتَزِ گو يَسئَلونَ 



 .م هللا گاََمر

چه چيز زيانبار و آلوده ای است لذا در حالت قاعدگی از زنان :  ، بگو کنندال می ؤ خون حيض سۀدر بار) پيامبر(از تو 

 با داده  خداوند به شما فرمانکه شدند از طريقی ک پاکه شوند و ھنگامی کتا پا نشويد کد و به آنھا نزديئياره گيری نماکن

 ؟)  مخصوصا محمد ،باشد ان مسلمانش میگ بندۀر پائين تنک هللا عرب ھميشه در ف(يد کنآنھا آميزش 

طالح دينی شند عالمان به اصک فتنش خجالت میگ بيشرم ترين و بی حيا ترين مرد ھا ھم از که یو درين باره و موضوع

 :دھند چنين توضيجات می

 به آن دليل که است ئیت ھاحکمھی دارای مصالح و ام الکھی برای ما مخفی است اگرچه احام الک بسياری از احۀفلسف

 راھی برای کهامی است ک نماز نخواندن و روزه نگرفتن زنان در ايام حيض و عادت ماھيانه، از جمله اح،تشريع شده است

 مبتال به بيماری که ئی قرآن با زنان در حال حيض ھمچون انسان ھاکه می دانيم اين است کهتنھا چيزی  ،اردفھم آن وجود ند

ً کهچند روزه شده اند   کهآن چه " تعبير خداوند از حيض، کند،سالت و رنج را برايشان در پی دارد، برخورد می ک طبيعتا

 .، می باشداست" مايه رنج

ام کام حيض آمده است، فقط حرمت ھمبستری با زنان در اين ايام است و ديگر احک احۀريم دربارکآن چه در قرآن 

آن : پرسند، بگو  حيض مىۀاز تو دربار: "  خداوند می فرمايد،مخصوص به زنان حائض در سنت و روايات ثابت شده است

به [يد، آن گاه چون کنى مک شوند، با آنان نزديکپا کهاره گيريد و تا وقتى کنحيض از زنان ]  به وقت[رنج است، پس ]  مايه[

راستى خداوند توبه   به،يدکن خداوند به شما فرمان داده است با آنان آميزش کهاز ھمان جا ] کنندغسل [ شوند، کپا]  خوبى

  "،دارد  شوندگان را دوست مىکگان و پاکنند

 

  حيض در رواياتاحکام

 امام ، استاحکام اين ۀ نماز و روزه در اين ايام از جملکيده شده است، تر خاصی برای زنان حائض داحکامدر روايات 

 .کند ک خون حيضش را ديد بايد نماز و روزه را ترکهزن به مجردی : رضا  در روايتی می فرمايند

اَلِة "در روايات باب  ْوَم ُدوَن الصَّ زه و عدم قضاء نماز ھای وجوب قضاء رو= ُوُجوِب قََضاِء اْلَحائِِض َو النُّفََساِء، الصَّ

 در ايام حيض نگرفته است، بگيرد اما گرفتن قضای که را ی زن بايد قضای روزه اکهاز معصومين  نقل شده است  "حائض

 .کندنمازھا، واجب نيست و نبايد آنھا را قضاء 

م صادق  و ابوحنيفه در  بين اماکه شده، درمناظره ای ء روزه ھای قضایجوب قضاو نمازھا و ی عدم قضاۀ فلسفۀاما دربار

 با مقايسه و احکام ۀ علت و فلسفکهيد بر اين ک ايشان با تأ، مھمی در اين باب اشاره می شودۀتکروايات ما آمده است، به ن

 نماز أفضل کهبل: ای أبو حنيفه نماز أفضل است يا روزه؟ أبو حنيفه گفت: قياس به دست نمی آيد، به ابوحنيفه می فرمايد

 از که تو انجام می دھی، بايستى بر حائض قضاى نماز ھای ايّام حيض کهبنا بر قياسی : ام صادق فرمودحضرت ام ،است

 روزه یقضاه انيد و أمر بردگ نماز را ساقط ی پيامبر قضاکه روزه الزم نباشد، با اين یاو فوت گشته الزم باشد و قضا

 از قياس که ئیت ھاحکمدی نمی شود با فلسفه بافی و خلق  در چنين موارکهاز اين روايات به خوبی فھميده می شود  !،نمود

 .ھی سخن گفت الاحکام ۀو مانند آن سرچشمه می گيرد دربار

 . و روزه بگيرندکنندبنابراين؛ بر طبق روايات و اجماع فقھاء، زنان در ايام حيض نبايد نماز اقامه 

ی را حل نمودند ؟؟ البته نبايد در مقايسه گل بزرکم اسالم چه مش اين پيشوايان عالکهمود جمند  توجه خواھند فران ارگخوانند

شفی نموده و باور مندان مخلص ک اسالم عزيز به اساس ھدايت قرآن مجيد چنين که ھمين! فت باشد  و پيشر،تشافاتکبه ا



؟؟ فقط به به بايد !!ار است ک نوع شھکرسيده اند خود ي!!!  عالمانه ْۀشان ھم بعد از جرو بحث ھای زيادی به چنين نتيج

 .ختر فت و آموگيد ات را بحکم اين ۀفت و دنبالگ

 بر حايض انجام آن حرام کهن، جزء مواردی نيست کرد و صرف سجده ،ر بگويدکزن حائض می تواند به سجده برود و ذ

 و وضو کندعوض  نمايد و پنبه و دستمال را گ زن حائض در وقت نماز، خود را از خون پاکهاست، و حتی مستحب است 

 ر و دعا و صلوات شودکتواند وضو بگيرد تيمم نمايد و در جاى نماز رو به قبله بنشيند و مشغول ذ بگيرد و اگر نمى

  : بر زن حايض حرام است، عبارتند ازکه ئیدر ضمن، چيزھا

 وضو و غسل و کهى ئ عبادت ھا مانند نماز بايد با وضو يا غسل يا تيّمم به جا آورده شود ولى به جا آوردنکهى ئعبادت ھا

  .تيّمم براى آنھا الزم نيست، مانند نماز ميّت، مانعى ندارد

ى از بدن به خطّ قرآن يا به اسم خدا، و اسامى ئ رساندن جا،کي:  عبارت است ازکه بر جنب حرام است؛ کهى ئتمام چيزھا

ً !! اين خيلی مھم است( اسم خدا را دارد؛ حکمۀ پيامبران و امامان  به احتياط واجب کمبار  رفتن ،دو) !! يدکن فراموش نلطفا

 توقّف در مساجد ديگر، ،سه در، داخل و از در ديگر خارج شود؛ ک، اگر چه از ي)ص(و مسجد پيغمبر (در مسجد الحرام 

 کهاست  و احتياط واجب آن ، در داخل و از در ديگر خارج شود يا براى برداشتن چيزى برود مانعى نداردکولى اگر از ي

النجم، ( سجدۀ واجب دارد کهاى   خواندن سوره،پنج . گذاشتن چيزى در مسجد،چھار کند،ھم توقف ن) ع(در حرم امامان 

 اين فقط که البته بايد توجه داشت ( حرف از اين چھار سوره را ھم بخواند حرام  گو اگر ي) اقرء، الم  تنزيل و حم سجده

  .است )شود به زن حايض بوط میمر

گاه داخل شود و منى ھم بيرون   ھم براى مرد حرام است و ھم براى زن، اگر چه به مقدار ختنهکهن در فرج، کردی گزدين

 ۀ فلسف.نکردر زن حائض، وطى بُ  و در دُ کندگاه را ھم داخل ن متر از ختنهک مقدار که احتياط واجب آن است کهنيايد، بل

 به آن دليل تشريع شده که است ئیت ھاحکمھی دارای مصالح و  الاحکامه ھی برای ما مخفی است اگرچ الاحکامبسياری از 

رق شرم بر  عنويسم  میرا  اين ھا که ھمين حاال ندگبه شرف شما سو! خواھم  ان اين نوشته معذرت میگ از خوانند(،است

نماز ) !! را بنويسم ندياتستدالل عالمان مجبورم اين ھمه چر و فقط برای قناعت خاطر شما و اپيشانی ام نشسته است 

 ، راھی برای فھم آن وجود نداردکهی است احکامنخواندن و روزه نگرفتن زنان در ايام حيض و عادت ماھيانه، از جمله 

  مبتال به بيماری چند روزه شده اندکه ئی قرآن با زنان در حال حيض ھمچون انسان ھاکه می دانيم اين است کهتنھا چيزی 

است، می "  مايه رنجکهآن چه "  تعبير خداوند از حيض، کند،نج را برايشان در پی دارد، برخورد می سالت و رک طبيعتاً که

                                                       باشد  و خالق آن ھم ھمين هللا است ؟؟

  است...شتزار شما کزنان  شما   

د يد و از خدا بترسيرامت شوک مستوجب کهد يکناری کد وئيشتزار خود در آکبه د ي خواھکهشتزار شما ھستند ھر جا کزنانتان 

 د شد و مؤمنان را بشارت دهي به نزد اوخواھکهد يو بدان

 ً وتاه و دراز و يا کچاپلوسان در باری با ريش ھای  ، ھای عربیگان شيخگ دست پروردتعداد زيادی از مسلمانھا مخصوصا

سی حق مخالفت را ندارد ؟ چون ھدايت هللا کشتزار زياد تر داشته باشند؟؟ کخواھند   میکهھم بی ريش مطابق اين آيت مبار

 چنين است

 ترجمه فوالدوند

زنان كناره ] زش بايآم[ پس ھنگام عادت ماھانه، از ،آن، رنجى است«: پرسند، بگو مى]  زنان [ۀ عادت ماھانۀاز تو در بار

 پس چون پاك شدند، از ھمان جا كه خدا به شما فرمان داده است، با آنان ،ندد تا پاك شويك نشويد، و به آنان نزديرى كنيگ



 .دارد زگان را دوست مىيكاران و پاك خداوند توبه» ،ديزش كنيآم

  ترجمه مجتبوی

 ،- مگر در موارد ممنوع كه در فقه آمده است- دئيد در آيش ھر جا و ھر گاه كه خواھيند به كشتزار خويزنانتان كشتزار شما

 و به (د كرد و مؤمنان را مژده دھيد يدار خواھيد كه با او ديد و بدانيد و از خدا بترسيش فرستيپ]  كيكار ن[راى خود و ب

س کاين هللا عرب بسيار ھم خوش سليقه و س،؟))يد ؟؟کردشتزار خود  کاری در ک طريق وچه کدام از کهخداوند ثابت سازيد 

 ؟؟نمايد پرست می

 ينیکترجمه مش

ت اكتفاء به حالل در مقابل يبا ن(د و ئيد به كشتزار خود درآيند، پس از ھر سو و ھر وقت كه خواستيشتزار شمازنان شما ك

د كه او را مالقات يد و بدانيد و از خدا پروا كنيش فرستيبراى خودتان پ) ن عمل، ثوابىيحرام و طلب فرزندى صالح از ا

 د كرد و مؤمنان را مژده بدهيخواھ

 رترجمه بھرام پو

اسم خيررا !! ميده  بيچاره شر] (ريخ[ش يد و براى خوئيد، به كشت خود درآيند، پس ھرگاه خواستيزنان شما كشت شما

 کردد  يد كه او را مالقات خواھيد و بدانيد و و مؤمنان را بشارت ده از خدا بترسيش فرستيپ)  کندر کنتوانسته ذ

توان ھزاران مقاله  به ار تباط اين ھمه ياوه ھا و چرنديات می : کهارم ان عزيز عرض بدگمال معذرت بايد خدمت خوانندکبا 

ينز اين بخش کتباط اين موضوعات را الزم نمی بينم و فقط با جمله ای از داو نوشتن زياد تر به ارکه ، نوشتکتابو صد ھا 

 مکن را ختم می

 يرندگ  اديان از نادانی قوت میکند، غذيه میت علم از دانش کهھمانقدر 

 ينزکريچاردداو

 !اه گفقط ن! يد کناه گمغان اسالم ناب محمدی و دنباله روان بی وجدان شان نرلطفا به اين تصاوير منحيث ا
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